Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

РІШЕННЯ
31.05.2016 р.
9 сесія

7 скликання

«Про прийняття за основу
проекту регуляторного акту»
Відповідно до ст.ст. 7, 9, 12 розділу І, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 ст. 215
Податкового кодексу України, керуючись ст. 4 розділу «ІІ. Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» N 71-VIII від 28.12.2014 р., п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Барська міська рада вирішила:
1. Прийняти за основу проект регуляторного акту «Про встановлення ставки акцизного
податку на 2017 рік» (додається).
2. Оприлюднити проект регуляторного акту на офіційному веб-сайті міської ради в мережі
ІНТЕРНЕТ та опублікувати в газеті міської ради «Барчани».
3. Після виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» щодо процедури підготовки до прийняття
регуляторного акту винести проект зазначеного у п. 1 рішення на розгляд сесії міської
ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради (голова комісії
– Гуменюк І.В.)

Міський голова
Секретар м/р Подуфалов В.М. _____________________
Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М.___________
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. _______________

А.А. Цицюрський

Додаток до рішення 9 сесії Барської міської ради
7 скликання від 31 травня 2016 року
«Про прийняття за основу регуляторного акту »

__________ сесія

Україна
Барська міська рада
Барського району Вінницької області
Проект
РІШЕННЯ
7 скликання
_____ _________ 2016 р.

«Про встановлення ставки
акцизного податку на 2017 рік»
На виконання вимог ст.ст. 7, 9, 12 розділу І, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 ст. 215
Податкового кодексу України, керуючись ст. 4 розділу «ІІ. Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» N 71-VIII від 28.12.2014 р., п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Барська міська рада вирішила:
1. Встановити на території міста Бар ставку акцизного податку на 2017 рік для підакцизних
товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
на території міста Бар відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового
кодексу України, в розмірі 5 % від вартості (з податком на додану вартість), та затвердити
Порядок його справляння згідно з додатком №1.
2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Секретарю міської ради Подуфалову В.М. опублікувати дане рішення в газеті міської ради
«Барчани», оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а також
надіслати на адресу Барського відділення Жмеринської ОДПІ Вінницької області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

Секретар міської ради

Начальник відділу ПСЗ Радзієвський А.М.___________
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. _______________

В.М.Подуфалов

Додаток №1
до рішення ____ сесії
Барської міської ради 6 скликання
від ____________ 2016 р.
«Про встановлення ставки акцизного
податку на 2017 рік»
Порядок
справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
1. Платники податку
Особа – суб’єкт господарювання роздрібної
торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів.
Реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж
пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,
нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних
палив, палива моторного альтернативного, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків,
у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання,
громадського харчування.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є операція з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів.
До підакцизних товарів належать:
1) пиво;
2) алкогольні напої;
3) тютюнові вироби,тютюн та промислові замінники тютюну;
4) нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти
моторних палив, паливо моторне альтернативне.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів,
реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.
4.Ставка податку
Ставка податку для підакцизних товарів становить 5 відсотків від вартості (з податком на
додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.
5.Порядок обчислення суми податку
Суми податку, що підлягають сплаті з підакцизних товарів, визначаються платником
податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставки податку,
відповідно до розділу 4.
6.Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.
7. Строк та порядок сплати податку
Суми податку перераховуються до міського бюджету м. Бар згідно з положеннями
Бюджетного кодексу України, суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює
реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем

відповідного граничного строку передбаченого Податковим кодексом України для подання
податкової декларації за місячний податковий період.
Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, сплачує податок
за місцем здійснення реалізації таких товарів.
8.
Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які
здійснюють реалізацію
підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку органом
державної податкової служби за місцем знаходження пункту продажу товарів не пізніше
граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць в якому здійснюється
господарська діяльність.
Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних
товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової
служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою
порядком, встановленою статтею 46 Податкового кодексу України.

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов

